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1. PÄIVITYSTYÖN LÄHTÖKOHDAT

Johdanto
Kymenlaaksossa tehtiin laaja skenaariotyöskentely vuosina 2018-2019 maakuntauudistuksen valmistelun
yhteydessä. Tällöin maakuntaan luotiin kolme vuoteen 2040 ulottuvaa skenaariota. Työskentelyn aikana
ei kuitenkaan pystytty ennakoimaan vuoden 2020 koronapandemiaa. Skenaariot haluttiinkin päivittää
syksyn 2020 aikana huomioimaan pandemian ja sitä seuraavan ”uuden normaalin” vaikutukset
maakunnalliseen toimintaympäristöön.
Skenaariot
Päivitystyön yhteydessä on tunnistettu erilaisia heikkoja sekä vahvoja vuoden 2020 aikana esiin
nousseita signaaleja. Lisäksi on tarkasteltu erityisiä kysymyksiä liittyen alueiden ja yhteisöjen
kehitykseen. Pandemian nostattamia signaaleja ja kysymyksiä ei kuitenkaan voida toistaiseksi täysin
arvottaa. Tulevaisuus on edelleen osittain sumuverhon takana. Vasta jälkikäteen voimme todeta, mitkä
tällä hetkellä tunnistetuista signaaleista kehittyvät pitkälle tulevaisuuteen vaikuttaviksi
kehityskuluiksi. Erilaisten, niin pitkä- kuin lyhytjänteisempienkin viestien tunnistaminen on kuitenkin
tärkeässä roolissa ennakointi- ja varautumistyössä. Lyhyemmällä aikavälillä tarkasteltuna koronan
synnyttämät muutokset ovatkin olleet merkittäviä.
Päivitystyö pohjautuu vuonna 2019 julkaistuun skenaarioraporttiin1. Raportissa kuvatut skenaariot
on nyt päivitetty niiltä osin kuin nyky-ymmärryksen valossa päivitystarpeita niistä tunnistettiin. Muutoin
vuonna 2019 julkaistut skenaariot on säilytetty ennallaan. Skenaarioiden hyödyntämistä
helpottaaksemme olemme sisällyttäneet tähän raporttiin myös nämä ennallaan pysyneet osiot
sellaisenaan. Skenaarioluvut ja skenaariosta riippumattomat toimenpiteet ovatkin siis yhdistelmä
vanhaa ja uutta.
Skenaarioiden päivittämisessä on hyödynnetty laajasti erilaisia asiantuntija-arvioita
koronapandemian vaikutuksista sekä kevään 2020 jälkeen julkaistuja tulevaisuus- ja
skenaariotarkasteluja. Lisäksi skenaarioihin ja niihin varautumiseen liittyviä päivitystarpeita
tunnistettiin syksyn 2020 aikana toteutetussa kolmen työpajan sarjassa. Työpajoihin osallistui laaja
joukko (noin 70 henkeä) kymenlaaksolaisia toimijoita, jotka edustivat mm. maakunnan
koulutusorganisaatioita, kuntasektoria, yrityksiä ja yritysjärjestöjä sekä kehitysyhtiöitä. Lisäksi
skenaariotyötä käsiteltiin kunnanjohtajille pidetyssä seminaarissa. Skenaarioiden päivitysprosessista
vastasi Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI.
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Kuva 1. Kymenlaakson skenaarioiden 2040 päivitysprosessi.

1. Kivinen, K., Konola, H. ja Schreck, J. 2019. Kymenlaakson skenaariot 2040. Saatavilla osoitteessa https://www.uusikymenlaakso.fi/attachments/article/337/Kymenlaakson%20skenaariot%202040_Versio%20kommentoitavaksi_11.02.2019.pdf

TOIMINTAYMPÄRISTÖN TIIVIS
TILANNEKUVA

Väestöllinen ja taloudellinen rakennemuutos ovat leimanneet Kymenlaakson
toimintaympäristön kehitystä
Kymenlaakson toimintaympäristöä on leimannut voimakas taloudellinen ja
väestöllinen
rakennemuutos
kuluneen
vuosikymmenen
aikana.
Väestönkehityksen negatiivisuus on voimistunut 2010-luvun loppupuolella.
Maakunnan väkiluku on supistunut väestön ikääntymisen sekä etenkin
Uudellemaalle kärsittyjen muuttotappioiden vaikutuksesta. Erityisesti
Kymenlaakson työikäinen väestö on supistunut voimakkaasti ja varsinkin
nuoret ovat muuttaneet maakunnasta pois sekä koulutuksen että työn
perässä. Myös maakunnan tulevan väestönkehityksen ennakoidaan jäävän
erittäin heikoksi (kuva 2). Työikäisen väestön ennakoidaan supistuvan jopa
neljänneksellä seuraavan kahden vuosikymmenen aikana. Työvoimasta
huomattavan suuri osuus tulee myös eläköitymään tulevina vuosina.

Maakunnan
haasteena
on
myös
matala
väestön
koulutustaso:
korkeakoulutettujen osuus väestöstä jää huomattavan matalaksi ja VKTMindeksi, joka mittaa aikuisen väestön koulutuksen pituutta, on Suomen
maakuntien matalimmasta päästä.
Maakunnan sisällä toimintaympäristö ja siinä ennustetut muutokset ovat
Manner-Suomen muihin maakuntiin verrattuna homogeenisiä. Toisin kuin
useimmissa maakunnissa Kymenlaaksossa maakunnan keskuskaupungin ja
muun seudun välillä ei ole merkittävää eriytymistä aluetalouden tai
demografian näkökulmasta. Tätä selittää osin Kymenlaakson hallinnollinen
rakenne: maakunta koostuu lähinnä Kouvolan ja Kotka-Haminan
kaupunkiseuduista. Toisaalta myös näiden seutujen välillä kehitys sekä
työllisyysdynamiikassa että väestönkehityksessä ovat samankaltaisia.
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Kuva 2. Kymenlaakson väestön ikärakenne vuonna 2018 sekä ennustettu ikärakenne vuonna 2040. Lähde: Tilastokeskus; väestörakenne ja väestöennuste

Maakunnan työpaikkojen määrä on niin ikään supistunut voimakkaasti. Vuosien
2007-2018 aikana työpaikkojen määrä supistui 13,4 prosentilla. Työpaikkojen
määrän kehitys oli tarkasteluajanjaksolla Kymenlaaksossa koko maan tasolla
suhteellisesti heikoimmasta päästä. Maakunnan työllisen väestön määrä supistui
saman ajanjakson aikana yli 10 000 henkilöllä. Heikosta aluetalouden tilasta
kertovat myös matala työllisyysaste ja korkea työttömyysaste.
Maakunnan taloudellinen rakennemuutos on ollut myös erittäin voimakasta, vaikka
viime vuosina talouskehitys on näyttänyt piristymisen merkkejä. Esimerkiksi
yrityksissä syntyvä liikevaihto kasvoi lähes 26 prosenttia vuodesta 2013 vuoteen
2018 ja pitkään laskusuuntaisena pysynyt vienti kääntyi nousuun vuonna 2018.

Kymenlaakson asemoituminen maakuntien joukossa
Sädekaavio kertoo Kymenlaakson sijoituksen maakuntien joukossa (maakuntia 19 kpl). Mitä
lähemmäksi viiva sijoittuu verkon sisäkehää muuttujan kohdalla, sitä parempi
Kymenlaakson sijoitus kyseisen muuttujan kohdalla on suhteessa muihin maakuntiin.

Teollisuudella on merkittävä vaikutus Kymenlaakson yritystoiminnassa. Teollisuus
muodostaa merkittävän osan maakunnan viennistä (87 % vuonna 20192) ja
teollisuuden alalla syntyvä liikevaihto on kehittynyt maakunnassa nousujohteisesti
vuodesta 2013 vuoteen 2019.
Kaakkois-Suomen alueella toimii yksi Euroopan suurimmista metsäteollisuusklustereista, vaikka metsäteollisuuden osuus Kymenlaakson alueella syntyvästä
arvonlisäyksestä onkin ollut laskusuuntainen 1990-luvulta. Maakunnan kehittyviä ja
potentiaalisia toimialoja perinteisen sellu- ja paperiteollisuuden rinnalla ovat
muun muassa uusiin, puupohjaisiin tuotteisiin tähtäävä tuotanto, pelillisyyttä
hyödyntävät digitaaliset ratkaisut ja myös matkailualalla syntyy uutta
liiketoimintaa.
Rakennemuutoksen myötä maakunnan tuotantorakenne on monipuolistunut, mutta
taloudelliset taantumat ovat hidastaneet kehitystä ja heikentänyt yritysten kasvuja investointikyvkkyyttä.
Kymenlaakson asemoitumista suhteessa Suomen muihin maakuntiin on tarkastelu
viereisessä kaaviossa (kuva 3). Kaaviosta voidaan todeta, että siinä, missä
Kymenlaaksolla menee hyvin aluetalouden näkökulmasta keskeisillä muuttujilla
(teollisuuden jalostusarvo, bruttokansantuote), on maakunnan menestys heikompi
osaamiseen ja uusiutumiseen liittyvien muuttujien näkökulmasta (esim. t&kmenot, yrittäjien määrä sekä korkeakoulutettujen osuus.)
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2. Tulli 2020: Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2019

Kuva 3. Kymenlaakson asemoituminen suhteessa Suomen maakuntiin eräillä muuttujilla. Lähde: Tilastokeskus;
Taloudellinen huoltosuhde 2018, yrittäjien lkm 2018, työllisten lkm 2018, korkeakoulutetut (%) 2019,
työpaikkojen lkm 2018, BKT 2018, teollisuuden jalostusarvo 2018, t&k-menot 2019, väestön lkm 2010-2019

KORONA-AJAN SIGNAALEJA

KORONA-AJAN SIGNAALEJA
TALOUSJÄRJESTELMÄN
SYSTEEMISET
MUUTOKSET

Koronavirus on pakottanut yksilöt ja yhteisöt huomaamaan
uudella tavalla talouteen ja kuluttamiseen liittyviä
muutostarpeita. OECD:n tuoreessa “Beyond growth: Towards
new economic approach” -raportissa peräänkuulutetaan
peräti talousjärjestelmän paradigman muutosta.
Koronaviruksen aiheuttama talouden disruptio on
mittaluokaltaan ennennäkemätön ja tuottanee monenlaisia
ja hyvin pitkäkestoisia kerrannaisvaikutuksia. Talouden
rakenteet tulevat siis muuttumaan joka tapauksessa jollakin
tapaa, ja erilaiset toiveiden ja tarpeiden määrittelyt ovat
käynnissä.

VALTION
VOIMAANTUMINEN

ILMASTOIKKUNA

Koronaviruksen aiheuttamat mullistukset ihmisten ja
yhteisöjen elämänpiirissä ovat tehokkaasti imeneet happea
ja palstamillimetrejä muilta suurilta kehityskuluilta kuten
ilmastonmuutoksen vastaiselta kamppailulta. Koronan
aiheuttamaan talouskriisiin ja sen hoitoon on kuitenkin
liitetty myös niin sanotun vihreän elvytyksen ideaaleja.
Voimakas elvytystarve on nähty mahdollisuutena tehdä
vihreitä valintoja ja ohjata elvytystoimia tukemaan
siirtymää kohti puhdasta talousjärjestelmää. Toistaiseksi on
epäselvää, minkälaisiin tuloksiin vihreällä elvytyksellä
tullaan pääsemään, mutta siihen liittyvä keskustelu on
tärkeä signaali laajemmista “vihersiirtymään” liittyvistä
kehityskuluista ja ilmastokamppailun kehittymisestä.

VARTIN
KAUPUNGIT JA
YHTEISÖT
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Valtioiden roolin vähentymisestä suhteessa
kaupunkeihin, alueisiin, yksityisiin toimijoihin sekä
monikansallisiin yhteisöihin on puhuttu ja kirjoitettu
paljon viime vuosina. Koronaviruksen aiheuttama
poikkeustila on osoittanut muutoksen aiempaan
keskusteluun kahdella tapaa. Ensinnäkin valtioiden
asema on noussut esille rauhan ajalle uudenlaisena
valtion käyttäessä voimakkaita rajoitus- ja
poikkeustoimia: uudenlaiset hierarkiat ovat ainakin
hetkeksi työnnetty syrjään. Toisaalta muutoksen
luonnollisuus on herättänyt osan tutkijoista pohtimaan,
onko valtion aiempi vetäytyminen ja roolin
heikentyminen ollut alkujaankin vain pinnallista
kehitystä. Vahvan valtion jäsentymisestä on joka
tapauksessa nähtävillä erilaisia signaaleja.
Eurooppalaisten sekä joidenkin pohjois-amerikkalaisten
kaupunkien kehittämisessä on osin koronaviruksen
aikaansaamien lockdownien, työn, asioinnin ja
harrastamisen muutosten sekä yleisen
elämänmuutoksen dynamiikan seurauksena nostanut
uudelleen päätään nk. vartin kaupungin ajatus. Tämän
kehittämisajatuksen keskiössä on pyrkimys tuottaa
suuremman kaupunkialueen sisään lokaaleja
elämänpiirejä, joissa työ, asuminen ja vapaa-ajanvieton
mahdollisuudet löytyvät 15 minuutin kulkusäteellä. 15
minuutin kaupunki ei ole uusi ajatus, mutta sen uusi
arvottaminen kertoo kenties tärkeistä muutoksista:
elämänlaadun ja paikallisuuden korostamisesta erilaisilla
skaalatasoilla.

KORONA-AJAN SIGNAALEJA

PALVELUIDEN
KEHITYS JA
KULUTTAMINEN
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Lockdownilla ja yleisellä asiointitiheyden hiipumisella vuoden
2020 aikana on ollut suuri vaikutus paitsi
kaupunkikeskustojen elävyyteen, myös palveluiden
rakenteeseen ja kulutustottumuksiin. Vaikka kuluttamisen
määrät pandemian väistyessä palaisivatkin ennalleen, ovat
kuluttamisen rakenteet jo kokeneet mullistuksia.
Nettikauppa on voimistunut jo ennen pandemiaa fyysisen
asioinnin kilpakumppanina ja lähitulevaisuudessa
kuluttamisen murros jatkuu. Palvelukuluttamisen osalta
murros on pienempi, mutta palvelurakenteen muutokset
seuraavat työn, asumisen ja vapaa-ajan muutoksia. Uusia
palvelukonsepteja on syntynyt pandemian seurauksena
lukuisissa määrin, mutta monet palvelualan yritykset ja
kulttuurialan toimijat ovat kriisissä, millä voi olla
kauaskantoisia vaikutuksia palvelu- ja kulttuuritarjontaan.
Julkisten palveluiden ( etenkin sotepalveluiden) sijaintien
nähdään jo nyt voimistuvan ihmisten asumispreferensseissä.

TEOLLISUUS

Pandemian vaikutukset etenkin vientiteollisuuteen ovat
näkyneet konkreettisesti teollisuusyritysten tilauskantojen
romahtamisena. Koronakriisin vaikutukset näkyivät rajusti
erityisesti vientiteollisuudessa. Koronaviruksen
välittömät markkinavaikutukset olivat arvioituja
negatiivisempia. Maailmantalouden väliaikaisellakin
heikkenemisellä on merkittävä vaikutus viennistä elävään
Suomeen. Koronavuoden lopussa valopilkkuja on kuitenkin
teollisuudessakin - tehdasteollisuuden uudet tilaukset
kääntyivät lopulta nousuun palaten edellisvuoden kanssa
samalle tasolle. Koronaviruksen tuoma epävarmuus
markkinoilla kuitenkin jatkuu. Isojen vientimarkkinoiden,
kuten USA:n ja Venäjän, kysynnästä on paljon kiinni. Myös
lopputuotteiden kysynnän muutokset näkyvät viiveellä.
Toisaalta epävarmuus markkinoilla voi johtaa
investointien lykkäämiseen, mikä söisi teollisuuden
kilpailukykyä pitkällä aikajänteellä. Nähtäväksi myös jää,
millaisia muutoksia koronakriisi saa aikaan kansainvälisissä
arvoketjuissa. Tulevatko yritykset esimerkiksi
hajauttamaan tai keskittämään alihankintaketjujaan,
siirtämään alihankintaa lähemmäksi kohdemarkkinoita tai
kasvattamaan omia varastojaan? Tuotannon siirtäminen ei
käy hetkessä, mutta pitkällä aikavälillä
alihankintaverkostoissa saatetaan nähdä jonkinlainen
uusjako koronakriisin myötävaikutuksella.

KORONA-AJAN SIGNAALEJA
RAKENTAMINEN

LÄHITYÖT VAI
ETÄTYÖT?
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Rakennusalalla työttömyys on jatkanut nousuaan
koronasyksyn aikana. Asuntorakentamisen määrä on myös
hidastunut, ja rakennusliikkeiden on ollut jokseenkin
vaikeampaa saada rahoitusta. Asuntorakentamisen osalta
etenkin asuntosijoittajien haasteet ovat tiedossa.

Ylipäänsä työpaikat tulevat muuttumaan ja jakautumaan
erilaisiin ryhmiin. Merkittävää osaa työpaikoista
etätyökeskustelu ei koske, ja fyysisillä työnteon keskittymillä
ja noodeilla tulee olemaan jatkossakin merkittävä rooli.
Kaikki yritykset eivät myöskään ole tasaisen innostuneita
monipaikkaisen työn tai laajemman etätyön mielekkyydestä
yrityksen toiminnassa. Kuitenkin monia asiantuntijatehtäviä
osittainen paikkariippumattomus koskee jo nyt, ja nämä
mahdollisuudet tulevat laajenemaan jatkossa. Kaikki
työtehtävät tulevat jatkossakin vaatimaan jonkin verran
lähikontakteja, mutta työnteon muutokset voivat olla
merkittäviä siitä huolimatta. Työnteon tarpeet ja rakenteet
taas ovat aivan keskeisiä alueellisen kasvudynamiikan
kannalta. Yritysten työnteon käytännöillä on laajoja
vaikutuksia mm. kiinteistömarkkinoilla.

SOSIAALISET
KYSYMYKSET

Pandemia on rokottanut etenkin suurien kaupunkien
palveluvaltaisia työpaikkoja. Syntynyt talouskriisi on
mittaluokaltaan ennennäkemätön, ja erilaiset palvelujen
alasajot voimistavat sosiaalisia ja terveyteen liittyviä
pitkäkestoisia ongelmia. Samoin nuorisotyöttömyyden
määrä on kasvanut Suomessa merkittävästi vuoden 2020
aikana. Vaikka pandemia aikanaan väistyy, tulee näillä
sosiaalisen eriytymisen kysymyksillä olemaan äärettömän
suuri vaikutus lähitulevaisuudessa. Onnistuminen
sosiaalisten kysymysten jälkihoidossa nousee keskeiseen
rooliin negatiivisten vaikutusten minimoimisessa.

OSALLISTUMINEN

Pandemia on myös tuonut esiin jännitteen päätöksenteon
ja laajan osallisuuden välillä. Erilaiset järjestöt ja
verkostot ovat olleet hyvin aktiivisia paikallistason
toiminnassa samalla, kun keskitetyn päätöksenteon rooli
on korostunut valtakunnan tasolla ja alueellisesti.
Erilaiset paikalliset yhteenliittymät ovat pyrkineet
taklaamaan mm. tapahtuma- ja ravintola-alan kriisiä,
taiteilijoiden ja yrittäjien ongelmia sekä sosiaalisia
ongelmia. Uuden yhteisöllisyyden muodot voivat olla
kiinnostava osa tulevaisuuden kehityskulkuja. Samalla
sosiaalisen median kanavissa tapahtunut monitasoinen
järjestäytyminen on noussut haastamaan poliittista johtoa
ja virkamieskuntaa. Yleiset asenneilmapiirin polarisaation
kysymykset ovat pandemiavuonna tulleet entistä
tärkeimmiksi.

KORONA-AJAN SIGNAALEJA

KAUPUNKITILAN
KÄYTTÖ

Koronaviruksen ja etenkin lockdownin aikaiset kokemukset
niin isoissa kuin pienemmissä kaupungeissa ovat herätelleet
uudenlaisia julkisen tilan käytön muotoja. Helsingin
Senaatintorin jättiterassi, Tampereen talviterassit ja
lukuisten eurooppalaisten kaupunkien monenlaiset
kaupunkitilakokeilut viestivät selkeistä tarpeista hyödyntää
olemassa olevia tiloja ja paikkoja uudella tapaa. Jäävätkö
kokeilut vain väliaikaisiksi, vai näemmekö laajempaa
muutosta kaupunkitilan uusjaossa ja ihmisten vapaa-ajan
toiminnan arvostuksissa?

ASUMINEN

Suomen sisäisen muuttoliikkeen yleensä varsin tasaisiin
virtoihin on vuoden 2020 aikana syntynyt selkeitä
disruptioita. Vaikka suurimmat kaupungit absoluuttisissa
määrissä kasvavat, niiden kasvu selittyy pitkälti
ulkomaisen muuttovoiton ja ulkosuomalaisten
kotiinpaluun kautta. Kuntien vetovoimatarkastelussa
etenkin Helsingin asema on kokenut suuren kolauksen.
Vaikka on vielä liian aikaista arvioida näiden muutosten
pysyvyyttä tai vaikutuksia, on mahdollista, että
jonkinasteisia poikkeamia muuttovirtoihin nähdään
pidemmälläkin aikavälillä. Etäteknologioiden merkittävä
harppaus ja työnteon uudet muodot tulevat olemaan
ratkaisevia asumisen ja muuttoliikkeen määräytymisen
kannalta. Työtä voidaan entistä laajemmin tehdä
monipaikkaisesti, vaikka täysi paikkariippumattomuus
tuskin toteutuu ainakaan kovin nopeasti.

VIHER-JA
VIRKISTYSALUEET

Suomessa on kaupunkitilojakin enemmän puhuttu viher- ja
virkistysalueiden arvostuksen noususta.
Ympäristöministeriön mukaan peräti neljännes
suomalaisista kokee luontosuhteensa kehittyneen
myönteisesti koronakevään aikana. Ihmiset viettävät
luonnossa enemmän aikaa kuin ennen ja toimivat
viheryhteydet voivat jatkossakin korostua ihmisten
asuinpaikkavalinnoissa.

LIIKKUMINEN

Joukkoliikenne etenkin suuremmissa kaupungeissa on
kriisiytynyt koronavuoden aikana. Vaikka luottamus
joukkoliikenteeseen ja sen turvallisuuteen palautunee
ajan myötä, on lähitulevaisuuden liikenneratkaisuilla
merkittävä rooli tulevaisuuden määrityksessä. On
mahdollista, että yhteiskunta ottaa askeleen kohti
yksilökeskeisempää liikkumisjakaumaa joukkoliikenteen
ongelmien, mahdollisten autonomisten ajoneuvojen,
liikkumispalveluiden ja akkuteknologioiden kehityksen
myötä. Liikennejärjestelmä ja liikkumistottumukset taas
määrittelevät suuresti yhdyskuntarakenteen ja asumisen,
palveluiden ja etenkin logistiikan kysymyksiä.
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Viisi olettamusta kansallisista alue- ja väestönkehityksen
trendeistä koronakriisin jälkeen 2020- ja 2030-luvuilla
1

Muuttoliike suuriin kaupunkeihin ja kaupunkiseuduille, korkeakoulukaupunkeihin ja eräisiin maakuntakeskuksiin
jatkuu, mutta kasvavillakin kaupunkialueilla mikrosijainnin merkitys korostuu aiempaa enemmän. Suurten kaupunkien
kehysalueelle ja kaupungin läheiselle maaseudulle suuntautuu kaupungeista muutto- ja vastavirtoja, mutta hajonta
paikkojen välillä kasvaa erityisesti sijaintiin ja yhteyksiin perustuen.

2

Muuttoliikkeen volyymit vähenevät määrällisesti kuntien ja alueiden välisessä muuttoliikkeessä 20- ja 30-luvuilla
nuorten muuttoalttiiden ikäluokkien pienentyessä. Kasvavien kaupunkiseutujen muuttovoitot alenevat, kun perinteisillä
lähtöalueilla potentiaalisten muuttajien määrä vähenee. Kuntien ja saman toiminnallisen alueen sisäisten muuttojen
määrässä ei tapahdu olennaisia muutoksia.

3

Yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa väestöennusteen mukaan noin 390 000 henkilöllä vuoteen 2040 mennessä. Ikäryhmässä
on paljon yksinasuvia. Senioreiden asumiseen ja paikkaan liittyvillä valinnoilla on jatkossa nykyistä suurempi merkitys. Avoin
kysymys on, hakeutuvatko seniorit lähimpiin kuntataajamiin, seutu- tai maakuntakeskuksiin vai lähemmäksi lapsia ja
lastenlapsia muualle maahan?
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Vieraskielisten määrä kasvaa ennusteiden mukaan noin 480 000 henkilöllä vuoteen 2040 mennessä. Vieraskielisten
osuus koko väestöstä kasvaisi nykyisestä 7,1 %:sta 15,6 %:iin. Nykyisen kehityksen perusteella tiedetään, että
maahanmuuttajien muutot ovat keskittymishakuisimpia kuin kantaväestön. Vieraskielisten osuus alueiden sisäisissä ja
välisissä muutoissa kasvaa merkittävästi nykyiseen verrattuna.
Alueiden resilienssi korostuu eli toipumis-, sopeutumis- ja uusiutumiskyky välittömästi kriisin jälkeen ja keskipitkällä
aikavälillä. Isoja avoimia kysymyksiä ovat työn murroksen, digitalisaation, robotisaation, ilmastomuutoksen,
asumispreferenssien liittyvien muutosten jne. vaikutukset alueellisiin kehityskulkuihin. Kaikki muutokset voivat
periaatteessa joko vauhdittaa entisestään keskittymistä tai johtaa tasoittumis- ja hajautumiskehitykseen.

2. PÄIVITETYT SKENAARIOT

YHTEISÖLLISYYDEN VASTUULLA

LOPPUTILANNE 2040 / YHTEISÖLLISYYDEN VASTUULLA
ELINKEINOT JA TYÖ

HYVINVOINTI JA VÄESTÖ

Koronaviruspandemian aiheuttama merkittävä ja
pitkäkestoinen talouskurimus vaikuttaa vielä 2040 –
luvulla. Maailmantalouden ahdinko on luonut myös pysyvää
geopoliittista epävakautta, sekä sisäpoliittista kuohuntaa
esimerkiksi Venäjällä ja eräissä Euroopan maissa.
Nationalismin nousu ja talousvaikeudet ovat kurittaneet
myös EU:n yhtenäisyyttä, eikä Brexit ole jäänyt ainoaksi
irtiotoksi. Venäjän sekavan tilanteen vuoksi
kahdenvälinen kauppa hankaloituu. Kansallisvaltiot
suojelevat kotimaista tuotantoa suojatullein ja pakottein.

Globaalin yhteisön ongelmat ja esimerkiksi merkittävät
tietomurrot terveysalan yrityksissä sekä kansallisissa
järjestelmissä pakottavat valtiot ottamaan entistä
vahvemman roolin tiedonhallinnassa. Kansainvälinen
yhteistyö heikkenee, ja autoritääriset valtiot keskittyvät
kehittämään omia internet-järjestelmiään. Monet yksilöt
suhtautuvat skeptisesti tietojensa hallintaan. Luottamus
teknologiaan on koetuksella ja eri viiteryhmien
ääriajattelu vahvistuu.

Heikko maailmankaupan vetovoima laskee
biotaloustuotteiden hintoja ja vienti sakkaa, mikä näkyy
vientiteollisuudessa kasvavina haasteina sekä logistiikkaalalla toiminnan supistumisena. Maan sisäinen kysyntä ei
myöskään kykene pitämään kotimaista tuotantoa kunnolla
pystyssä, vaikka protektionistinen päätöksenteko
korostaakin omavaraisuutta ja huoltovarmuutta.
Paikallisruoan tuotanto ja jalostus kuitenkin vahvistuvat ja
maakuntien merkitys maataloustuotteiden ja
luonnonvarojen tuottajana kasvaa. Pitkän aikavälin
näkökulmat ovat kuitenkin epävarmat.
Koronaviruspandemia on ajanut monet lentoyhtiöt ja
lentoliikennettä tukevat toiminnot konkurssiin.
Verkkokaupan ja –jakelun lisääntyminen on kuitenkin
kasvattanut tavararahdin määrää. Liikkumisen ja nopean
logistiikan kustannukset kasvavat merkittävästi. Globaalit
tuotantoketjut kriisiytyvät, ja paikallisten
tuotantoverkostot nostavat merkitystään. Teollisuuden
raaka-aineiden ja puolivalmisteiden saatavuus
heikkenee maailmalla, ja lähituotanto yleistyy.
Kotimaisen infrastruktuurin ja yritysekosysteemien tärkeys
huomataan.
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Koronaviruspandemia sekä siihen liittyvät sosiaalisen
kanssakäymisen rajoitukset poistuvat aikanaan.
Vastaiskuna synkälle eristäytymisen ajanjaksolle ja
teknologian epäilyttävälle kehitykselle ihmiskontaktien
tärkeys sekä sosiaalisten tilanteiden kaipuu korostuvat.
Myös palveluliiketoiminta etenkin kaupunkikeskuksissa
kasvaa, vaikka osaa kaupunkikeskustat yhä epäilyttävät.
Hoivapalvelut työllistävät suuren osan työikäisistä.
Paikallisesti tarjotut palvelut ja lokaalit innovaatiot luovat
uusia mahdollisuuksia.
Koronaviruksen aiheuttama syvä talouskurimus ajaa
yhteiskunnan leikkauspolitiikan tielle. Hyvinvointivaltion
kasvavia kustannuksia ei kyetä rahoittamaan julkisin
varoin. Universaaliuden periaate terveydenhuollossa
poistuu. Kolmas sektori ottaa vastuuta palveluiden
järjestämisestä vapaaehtoistoiminnan lisääntyessä. Uusia
kumppanuusratkaisuja ja innovaatioita syntyy alueellisten
organisaatioiden, yritysten ja kansalaisten välille.
Lähiyhteisöjen, kuten perheiden rooli kasvaa
merkittävästi. Osa alueista kykenee paremmin
kustantamaan merkittävästi lisääntyvät hoivapalvelut,
toiset taas eivät. Kansalaisten terveyserot kasvavat eri
alueiden ja väestöryhmien välillä. Syrjäytyneiden määrä
lisääntyy.

YMPÄRISTÖ JA SAAVUTETTAVUUS
Heikon taloustilanteen vuoksi panostusta
liikenneinfrastruktuuriin vähennetään ja keskusten
sisäisten ja niiden välisten yhteyksien kehittäminen on
entistä enemmän alueiden ja kaupunkien vastuulla. Infran
heikentyminen vaikeuttaa metsäteollisuusyritysten
puunsaantia. Suomen ja Venäjän välinen rajaliikenne
supistuu ja erityisesti Venäjältä tulevat matkustajavirrat
vähenevät.
Kaupunkien menestyksen rinnalla myös pienemmät
kylämäiset yhteisöt menestyvät. Koronaviruspandemian
aikana yleistynyt monipaikkainen työskentely jää
pysyväksi toimintamalliksi muuttuneiden arvojen ja
asenteiden, asumispreferenssien, työhön liittyvien
käytäntöjen sekä parempien etäteknologioiden myötä.
Yhteiskunnan ja elinkeinoelämän paikallistuminen
vähentää ihmisten ja tavaroiden liikkumisen merkitystä.
Muuttoliike maaseudulta pois hidastuu.
Ilmastonmuutoksen seurauksena Golf-virran lämmittävä
vaikutus heikkenee. Sään ääri-ilmiöt, kuten myrskyt ja
tulvat yleistyvät edellyttäen entistä parempaa infran ja
asuinalueiden suunnittelua.
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YHTEISÖLLISYYDEN VASTUULLA
SKENAARION LIIKKEELLE PANEVAT VOIMAT
Talouskriisi ruokkii
osaltaan muita
maailmanpoliittisia
muutoksia, kuten
nationalismin ja
protektionismin kasvua

Koronaviruspandemia
on aiheuttanut
merkittävän
maailmanlaajuisen
talouskriisin

Monimutkaisen maailman ilmiöt kuten
informaatiovaikuttaminen, tietomurrot
ja sosiaalisen median jättien aseman
ylikorostaminen heikentävät
luottamusta digitalisaatioon

Samaan aikaan
ilmastonmuutoksen
eteen ei kyetä
tekemään tarpeeksi
vaikuttavia toimia

SKENAARION ETENEMINEN
Globaalit muuttovirrat kiihtyvät
ympäristöongelmien myötä

Eriarvoisuus, syrjäytyminen ja
massatyöttömyys vaivaavat

Kiihtyvä
kansainvälinen
kamppailu,
heikkenevä ilmasto ja
digitalisaation uhat
kiihtyvät talouskriisin
myötä
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Talouskriisi ja pandemian
jälkivaikutukset aiheuttavat
suurta kaupunkiköyhyyttä ja
polarisaatiota

Talouskriisi ja globaali
epävarmuus heikentävät
ilmastonmuutoksen vastaisia
toimenpiteitä

Kiihtyvä maailmanpoliittinen
kamppailu saa lisävirtaa
globaalien tuotantoverkostojen
uudelleenjärjestymisestä

Ideologinen polarisaatio kiihtyy
somessa, monimutkaistuva
maailma pelottaa

Alkutuotannon sekä vientiteollisuuden
haasteet monimutkaistuvat
ympäristökysymysten sekä globaalin
kaupan esteiden vuoksi

Talouskriisi pitkittyy
systeemiseksi ongelmaksi

Kaupunkiyhteisöjen koettu
arvaamattomuus

Pienempien yhteisöjen
menestys ja monipaikkaisen
asumisen lisääntyminen

Uusi yhteisöllisyys, rauhallisen
Yhteiskunnan
elämäntavan korostuminen
uudelleenjärjestyminen
vastavetona maailman
lokalisaation hengessä
myrskyille

Muuttovirtojen muutokset
jäävät pysyviksi

Paikallisten yhteisöjen
rooli korostuu
sisäänpäin
keräytyvässä
maailmassa

Työnteon muutokset kiihtyvät
Päivitetty pohjautuen Kivinen, K. et al. 2019. Kymenlaakson skenaariot 2040.

VARAUTUMISSUUNNITELMA / YHTEISÖLLISYYDEN VASTUULLA
MAAKUNNAN ELINVOIMAISUUS

MAAKUNNAN SAAVUTETTAVUUS JA ELINYMPÄRISTÖ

ASUKKAIDEN HYVINVOINTI JA OSALLISUUS

• Maakunnan sisäisten alueiden yhteistyön
syventäminen ja kokonaisvaltaisen
palvelurakenteen kehittäminen
• Yhteisöllisyyden aktiivinen rakentaminen
koulutuksen, aluerakenteen ja viestinnän kautta
• Pk-yritysten ja mikroyrittäjien tukeminen ja
klusterin rakentaminen pienimuotoisen
yrittäjyyden ympärille
• Vahvistetaan teollisuusyritysten mahdollisuuksia
toimia alueella sekä yhteyksiä kansainvälisiin
osaamisintensiivisiin arvoketjuihin
• Voimakas panostaminen kierto- ja biotalouteen
lisäten resurssien käytön tehokkuutta
• Lähituotannon, kotimaisen ruoan ja tuotteiden
merkityksen korostaminen
• Kyberosaamisen vahvistaminen ja kyberstrategia
(luottamuksen palauttaminen dataan)
• Maahanmuuton hallitseminen ja aktiivinen
strateginen edistäminen tukemaan maakunnan
elinvoimaisuutta
• Osaamisen hyödyntäminen ja paluumuuttajien
tehokas integraatio alueelle
• Koulutetaan tulevaisuuden osaajia keskeisillä
toimialoilla (palveluliiketoiminta, biotalous,
kyberturvallisuus)
• Panostetaan tavarajakeluun liittyvien ratkaisujen
ja toimitusketjujen kehittämiseen (esim. pakkausja logistiikka-alalla).

• Yhteisöllinen rakentaminen keskiöön.
Kortteliasuminen, yhteisiä tiloja ja palvelut lähelle
• Eheytetään yhteiskuntarakennetta. Rakennetaan
keskitetysti eikä hajautetusti
• Reuna-alueiden saavutettavuuden varmistaminen;
asuminen ja liikkuminen mahdollista uusien
teknologioiden avustuksella
• Panostetaan informaatioverkostoihin ja turvataan
tiedon sujuva liikkuminen
• Panostetaan tietoturvallisuutta lisääviin
ratkaisuihin (mm. kyberturvallisuus)
• Panostetaan palveluiden digitalisaatioon
• Turvataan paikallisten suuryritysten raaka-aineiden
saanti allokoimalla infrastruktuurikehityksen
resurssit tehokkaasti
• Panostetaan luonnon monimuotoisuuden ja
puhtauden säilymiseen ja korostetaan puhdasta
luontoa alueen markkinoinnissa

• Tulee kehittää selkeä kuva eri järjestöjen
roolittamisesta sekä luoda kyvykkyys toiminnan
fasilitoimiseen ja koordinointiin eri toimijoiden
välillä
• Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä
painopiste ennakointiin. Lisäksi kokonaisvaltaisen
hyvinvoinnin ajaminen kulttuuriin (ruoka, uni,
liikunta)
• Säilytetään nykyisten SOTE-järjestäjien roolit,
mutta otetaan kolmas sektori vahvemmin mukaan
terveydenhuollon tarjoamiseen
• Annetaan vastuuta järjestöille ja kolmannelle
sektorille, tuetaan niitä ja tarjotaan niille
työkaluja vaikuttavaan toimintaan
• Vastikkeellinen valinnanvapauteen perustuva
kansalaispalkka. Kannustetaan perinteiseen
palkkatyöhön, mutta mahdollistetaan toimiminen
järjestöissä
• Ehkäistään syrjäytymistä ja ohjataan yhteisöt
pitämään huolta myös heikommassa asemassa
olevista
• Osallistetaan elinkeinoelämän lisäksi yksilöt
päätöksentekoon sekä luodaan kanavat joiden
avulla päätöksiä tehdään yhdessä
• Huolehditaan digitaalisten ratkaisujen
sosiaalisuutta lisäävistä ominaisuuksista
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TEHOKKUUDEN ARMOILLA

LOPPUTILANNE 2040 / TEHOKKUUDEN ARMOILLA
ELINKEINOT JA TYÖ

HYVINVOINTI JA VÄESTÖ

YMPÄRISTÖ JA SAAVUTETTAVUUS

Koronavirus on kurittanut etenkin ikääntyviä eurooppalaisia
valtiota, ja jättänyt pysyviä harmaita pilviä niiden talouden
ylle. Nopealiikkeiset autoritääriset valtiot, kuten Kiina ja
Venäjä, kaappaavat taloudellista vaikutusvaltaa strategisin
yritysostoin ja investoinnein. Vanhentuva ja sairasteleva
Eurooppa ei pärjää, ja USA keskittyy sisäisten
ristiriitojensa hoitoon. Autoritääristen valtioiden koalitio
kykenee toimimaan yhteistyössä hajanaista länttä vastaan.
Tehokkuus ja tuottavuus ohjaavat alueiden kehitystä
kilpaillessa harvoista investoinneista. Nopea teknologinen
kehitys hyödyttää etenkin investointikykyisiä aasialaisia
valtioita. Suuri osa yksilöiden ja organisaatioiden tuottamasta
datasta keskittyy valtiojohtoisten teknologiajättien haltuun
aiheuttaen jännitteitä, ristiriitoja ja konflikteja maiden
välille.

Julkisten talouksien haasteet ja heikkenevät huoltosuhteet
pakottavat tehokkuuden ja tuottavuuden ylikorostumiseen.
Hidasliikkeisten ja oireilevien kansallisvaltioiden asema
heikkenee Euroopassa suhteessa suuryrityksiin. Automatisointi
etenee useilla aloilla ja tekoälyn avulla suoritetaan entistä
haastavampia tehtäviä. Suomen koulutustaso ei kuitenkaan
pysy kehityksen tahdissa johtaen työmarkkinoiden
polarisaatioon ja tuloerojen kasvuun. Huippuosaajista
kilpaillaan verisesti, ja koulutusta pyritään jatkuvasti
joustavoittamaan.

Koronaviruksen ja eristäytymisen ajan jälkeen ihmiset
kaipaavat yhä enemmän kaupunkien palveluita ja
läheisyyttä. Työntekijät ovat myös entistä riippuvaisempia
kaupunkien työmarkkinoista. Kaupungistuminen etenee
vauhdilla, mutta muuttoliikettä kohdistuu myös pienempiin
kaupunkeihin.

Biobuumin vallitessa biopohjaisia tuotteita arvostetaan ja
metsäintegraattien ympärille muodostuu monimuotoista
liiketoimintaa, uutta työtä ja vahvoja ekosysteemejä.
Kehitystä rajoittaa kuitenkin voimakas raaka-ainepula.
Suomalaisilla yrityksillä ei ole kykyä tehdä tarvittavia
investointeja, ja omistus keskittyy pääasiassa Kiinalaisilla
yrityksille, jotka kiinnostuvat biotalousalasta ja sen raakaaineista ja hankkivat omistukseensa olemassa olevia tehtaita.
Suomalaisten vientimarkkinat ovat suuntautuneet entistä
voimakkaammin kohti itää, mutta rooli alihankintaketjuissa
on supistunut monilta osin vähemmän osaamisintensiivisiin
osiin arvoketjuissa.

Pandemian aiheuttama talouskriisi sekä
hyvinvointipalveluiden ongelmat ovat aiheuttaneet
merkittävää sosio-ekonomista polarisaatiota. Yksilön
hyvinvointi on suurissa määrin riippuvaista sosiaalisesta
asemasta ja varallisuudesta. Julkisen talouden ja
sotepalveluiden kriisin vuoksi yksittäiset kuluttajat joutuvat
ottamaan kasvavissa määrin vastuuta omasta
hyvinvoinnistaan. Myös yksityisen sektorin merkitys kasvaa, ja
tekoäly, vakuutukset sekä personoidut ratkaisut korostuvat
terveydenhoidossa.
Hyvinvointia uhkaa lisäksi voimakas hybridivaikuttaminen
erilaisten intressitahojen toimesta, mikä näkyy kasvavana
epäluulona ihmisten ja instituutioiden välillä.

Etätyöskentelyn mahdollistavien teknologioiden kehityksen
myötä lisääntynyt monipaikkainen työ ei kuitenkaan
pelasta kaikkia kuihtuvia alueita, vaan innovatiiviset luovan
alan työpaikat keskittyvät tiettyihin sijainteihin. Työ- ja
opiskelumahdollisuudet ovat keskittyneitä suurkaupunkeihin
ja osaajat muuttavat kasvavissa määrin myös Suomen
ulkopuolelle. Moniin pienempiin keskuksiin luodaan kuitenkin
mahdollisuuksia monipaikkaiseen työntekoon.
Verotusjärjestelmän uudistusten puuttuessa asukkaat
maksavat kuitenkin kuntaveroa edelleen vain yhteen kuntaan.
Suomessa panostetaan erityisesti digitaaliseen
infrastruktuuriin, kaupunkien väliseen raideliikenteeseen ja
maayhteyksiin kansainvälisen liikenteen lentoasemille. Myös
Aasian valtioiden intressit Suomen logistiikkaan lisääntyvät
ja etenkin Kiina sijoittaa suomalaisiin
infrastruktuurihankkeisiin (esim. Helsinki-Tallinna tunneli,
Rantarata, seudun satamat).
Matkustajavirrat Venäjältä ja Aasiasta kasvavat ja
ostosmatkailu rajalla lisääntyy.

Uusien teknologioiden avulla logistiikkaketjut optimoidaan
nykyistä paljon tehokkaammiksi. Kansainvälisen tuotannon
logistiikka on yhä nopeammin liikkuva kokonaisuus, jossa
lentoliikenteellä on tärkeä sijansa. Autonomisten
ratkaisujen yleistyessä teknologiayritysten rooli alalla kasvaa
ja työvoiman tarve laskee.
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TEHOKKUUDEN ARMOILLA
SKENAARION LIIKKEELLE PANEVAT VOIMAT
Globaalilla pandemialla ja sen talouskriisillä on
merkittäviä vaikutuksia kansallisvaltioiden toimintaan.
Etenkin keskusjohtoiset valtiot menestyvät kriisin
torjunnassa demokraattisia valtioita paremmin

Globaalit voimasuhteet
muuttuvat ja raaistuvat.

Pandemia-aika voimistaa
teknologisia muutoksia, mutta ei
pelkästään hyvään suuntaan.
Algoritmien ja datan omistajuus
politisoituu.

SKENAARION ETENEMINEN

Hajanainen EU
Globaalit
valtakamppailut
raaistuvat, ja
demokraattisten
maiden asema
heikkenee.
Valtiojohtoiset
teknologiajätit
hallitsevat
tuotantoketjuja

Keskusjohtoiset valtiot
selviävät
pandemiakriisistä muita
paremmin
Kriisin selättäminen vaatii
hyvinvointivaltioissa kipeitä
leikkauksia ja
tehostamistoimia

Suvereenin
kansallisvaltion asema
muuttuu

Valtioiden strategiset
investoinnit kaappaavat
eurooppalaisten maiden
toimintoja

Uudet teknologiset
innovaatiot määrittelevät
suurta osaa tuotannosta

Vanheneva ja sairas Eurooppa
uhkaa jäädä jälkeen muista
ilman merkittäviä panostuksia

Koventuva
kilpailuyhteiskunta

Venäjän ja Kiinan
vaikutusvalta kasvaa

Hyvinvointiyhteiskunnan
asteittainen rappeutuminen
pandemian aiheuttaman
talouskriisin vuoksi

Hupenevat julkiset
resurssit

Tehokkuus määrää yhteiskunnan
kehittämistoimia, keskittyvä
aluekehitys kiihtyy

Valtiojohtoisten
teknologiajättien
voimakkaampi esiinmarssi

Etenkin pienemmät valtiot
joutuvat kilpailemaan
entistä voimakkaammin
pärjätäkseen.
Tehokkuusvaatimukset
levittyvät yhä laajemmin
kaikille yhteiskunnan osaalueille.

Globaali kilpailu
huippuosaajista kiihtyy
entisestään
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VARAUTUMISSUUNNITELMA / TEHOKKUUDEN ARMOILLA
MAAKUNNAN ELINVOIMAISUUS
• Panostaminen strategisten kärkien osaamisiin ja
niihin liittyvän yritystoiminnan kehittämiseen ja
niitä tukevan ekotoiminnan vahvistamiseen.
• Innovoidaan ratkaisuja koulutusorganisaatioiden ja
yritysten kesken. Perustetaan esim. Shanghain
teknologiayliopiston biotalouden Euroopan kampus
Kymenlaaksoon yhteistyössä korkeakoulun ja
maakunnassa toimivien suuryritysten kanssa.
• Opiskelijoiden sitouttaminen alueeseen opintojen
aikana.
• Verkostossa toimivat virtuaaliyliopistosopimukset;
kyberturvallisuuden huippuosaamisen tarjonta
ulospäin
• Kehitetään sopivia matkailupalveluja etenkin
aasialaisturistien näkökulmasta.
• Elämysmatkailun tuotteistaminen.
• Vaalitaan alueen omaa yhteishenkeä ja
personallisuutta
• Painotetaan alueen strategista sijaintia Suomen
resursseja koskevissa neuvotteluissa.
• Taloustaitojen opettaminen nuorille; pienentää
eriarvoistumista.
• Tietoturvan ja kyberturvallisuuden vahvistaminen.
• Kiinan kielen ja kulttuurin opetuksen edistäminen
• Kehitetään virtuaalimatkailun osaamista ja
palveluja; kehittäminen maailmanluokan tasolle.
• Vahvistetaan alueen ja sen toimijoiden
muutosjoustavuutta ja reagointikykyä;
huolehditaan muun muassa ennakointitiedon
hyödynnettävyydestä ja tuomisesta osaksi
22 päätöksentekoa.

MAAKUNNAN SAAVUTETTAVUUS

ASUKKAIDEN HYVINVOINTI JA OSALLISUUS

• Ylläpidetään infrastruktuuria tehokkaasti eri
metropolien, kuten Helsingin seudun sekä Pietarin
suuntaan
• Hoidetaan väyliä käytön mukaan ja varmistetaan
rahoitus ettei tieinfra rapaudu; ratkaisuna tietullit
tai muu rahoituksen perintä globaaleilta
yrityksiltä, joilla on kuljetuksia maakunnan tie- ja
rataverkostoa pitkin.
• Etätyömahdollisuuksia korostetaan ja
mahdollistetaan esimerkiksi loma-asunnoilta.
• Toimivat internetyhteydet myös syrjäseuduilla.
• Varaudutaan myös muihin etätyön yleistymisen
aiheuttamiin ilmiöihin
• Houkutellaan ulkomaalaisia huippuosaajia hyvällä
elämänlaadulla ja puhtaalla elinympäristöllä
• Varaudutaan automatisoituun liikenteeseen.
• Panostetaan luontokohteiden saavutettavuuteen
älykkäällä infrastruktuurilla (tekoälyn
hyödyntäminen).
• Rakennetaan kestävää biotaloutta ja pyritään
kehittämään raaka-aineiden saatavuuksia.
• Turvataan luonnon monimuotoisuus ja strategisten
alueiden koskemattomuus.
• Väestön voimakkaaseen keskittymiseen
varautuminen
• Asukkaiden luontosuhteen ylläpitäminen ja
kehittäminen virtuaalimaailman vastapainoksi
(esim. luontopäiväkoti, jokamiehenoikeudet,
ympäristökasvatus)

• Varmistetaan toimivat hoitoketjut
• Varaudutaan väestön ikääntymiseen ja
muuttoliikkeeseen
• Tuetaan hyvinvointiyrittäjyyttä, mutta pidetään
huolto laadunvarmistuksesta
• Polarisaation haittoihin varautuminen aktiivisella
tki-toiminnalla
• Kehitetään maakunnan brändin houkuttelevuutta
niin yrityksille kuin väestölle
• Digitalisaatio lisää osallisuutta ja antaa
mahdollisuuden suoraan kansanvaltaan; luodaan
uusia malleja ottaa ihmiset mukaan
päätöksentekoon.
• Edistetään maahanmuuton laajuutta ja vaikutusta
ja siten työvoiman saatavuutta
• Hyödynnetään ihmisten tarve hiljentymiseen ja
kehitetään alueen matkailuun myös somevapaita
vaihtoehtoja (retriittejä)
• Koulutetaan tulevaisuuden kannalta relevantteja
tietoja ja aloja (esim. kyberturva, teknologia,
kiertotalous, biotalous, kestävä kehitys).
• Huolehditaan myös teknologian ihmislähtöisestä
näkökulmasta (humaanisuus teknologian osaksi)
erityisesti koulutuksessa ja varhaiskasvatuksesta
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YHTEISYMMÄRRYKSEN EHDOILLA

LOPPUTILANNE 2040 / YHTEISYMMÄRRYKSEN EHDOILLA
ELINKEINOT JA TYÖ
Laajempi sitoutuminen vapaakauppaan vauhdittaa
maailmantalouden kasvua. Koronaviruksen ja sen aiheuttamien
talouskriisien jälkihoito heikentävät etenkin Venäjän ja Kiinan,
sekä muiden autoritääristen valtioiden johtoa pakottaen nämä
avoimemman kauppapolitiikan ja demokratiakehityksen tielle.
EU saavuttaa asemaa johtavana kauppamahtina. Luottamus
maiden välillä perustuu toimiviin sopimusjärjestelmiin, ja
maailmapolitiikan uudet tuulet ohjaavat aiemmat riitakumppanit
neuvottelemaan. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseen panostetaan,
ja monikansallisia sopimuksia tehdään kaikilla yhteiskunnan
sektoreilla. Uusi monitahoinen sopimusmalli kuitenkin lisää
byrokratiaa ja hidastaa päätöksentekoa.
Maailmanpolitiikassa valtapelureiden sopimukset toisinaan
ohittavat Suomen kaltaisten pienten valtioiden toiveet.
Työnteko muuttuu joustavammaksi ja paikkariippumattomaksi.
Työnantajat kilpailevat joustavuuden tarjoamisessa, sillä
perinteiset työnantaja-työntekijä suhteet ja ammatit menettävät
merkitystään. Yrityksillä on pulaa osaamisesta, eikä
sijoittumiselle voida asettaa ehtoja. Joustavuutta edellytetään
kuitenkin myös työntekijältä. Alustatalous luo työtä, jota tehdään
myös työttömyysjaksojen aikana ja omien töiden rinnalla.
Kansalaispalkka luo turvaa uusilla monimuotoisilla
työmarkkinoilla. Syntyy kansallisia ja paikallisia alustoja joilla
töitä tehdään. Työttömyysjaksot nähdään jatkuvan oppimisen ja
uudelleen kouluttautumisen mahdollisuutena.
Biomarkkinoita leimaa luontoarvojen korostuminen ja vahva
ympäristötietoisuus. Puunkäyttö rakennusmateriaalina lisääntyy
ja bioraaka-aineen avulla ollaan korvattu muovi. Puhdas luonto ja
puhtaat kasvuolosuhteet korostuvat myös ruoantuotannossa.
Elämänrytmin rauhoittuminen korostaa luontoarvoja ja
ympäristötietoutta. Vihreä elvytys merkitsee suunnanmuutosta.
Panostukset teollisuuden uusiutumiseen ja osaamisintensiivisiin
tuotantoketjuihin on nostanut vientiteollisuuden toimijoiden
asemia kansainvälisissä arvoketjuissa.
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HYVINVOINTI JA VÄESTÖ
Talouskriisin väistyttyä sosiaalipalveluissa korostuu
julkisen järjestäjän vastuu. Suomen taloudella menee
vahvasti ja yhteiskunnan keskeiset palvelut ja
infrastruktuuri ovat julkisen toimijan vastuulla. Julkisen
sektorin toimijat ovat onnistuneet uudistamaan
toimintamallejaan ja palvelullistamaan toimintaansa.

Rajoituksista vapaa internet voimistaa rajat ylittävää
toimintaa. Internetiä valvoo uusi globaali valvontaelin.
Oman datan jakamisesta on tehty helppoa ja
teknologiaan luotetaan. Rajapinnat ovat avoinna
parempien ja personoidumpien palveluiden takaamiseksi.
Terveystietoisuus ja suhtautuminen terveydenhoitoon
on muuttunut koronaviruksen aiheuttamien
merkittävien haasteiden ja hoitovajeiden vuoksi.
Terveysdataa jaetaan ja sairauksien ennaltaehkäisy on
viety niin pitkälle, että perinteiset terveyskeskukset
menettävät merkitystään.
Omahoito on ottanut suuria harppauksia teknologisen
kehityksen myötä. Kotirobotiikka ja tekoäly
mahdollistavat (iäkkäiden) etähoidon ja eri toimijat
kouluista hyvinvointikeskuksiin pääsevät käsiksi
kansalaisten henkilökohtaiseen dataan, hyvinvoinnin
turvaamiseksi. Teknologian mahdollistama
terveyspalveluiden halpa tuottaminen saa aikaan säästöjä
julkiselle sektorille ja tämä takaa mahdollisuuden tarjota
väestölle myös kalliimpia erikoispalveluita.

YMPÄRISTÖ JA SAAVUTETTAVUUS
Teknologian kehityksen sekä joustavan työn myötä erilaiset
sijainnit menestyvät, ja kansainvälinen muuttoliike
suuntautuu tasaisemmin eri maiden välillä. Suomen
aluerakenne perustuu vahvojen kasvukeskusten verkostoon,
ja houkuttelevia urbaaneja sijainteja rakentuu ympäri maata
muodostaen rauhallisen asumisen ja tiiviiden keskustojen
vuorovaikutuspisteitä kaikkiin maakuntiin. Nopeat
raideliikenteen yhteydet sekä etätyön yleistyminen
laajentavat huomattavasti ihmisten perinteistä
työssäkäyntialuetta. Alustatalouden mahdollistaessa paikasta
riippumattoman työnteon asuinpaikka valitaan muiden
kriteerien mukaan ja muut alueiden tarjoamat
mahdollisuudet korostuvat (luonto, palvelut, viihtyvyys).
Biotaloustoimijoiden menestyminen näkyy Kymenlaaksossa
myös logistiikan vilkastumisena. Afrikan maiden talouskasvu
johtaa satamaliiketoiminnan ja Itämeren merkityksen
kasvuun. Vuoteen 2040 mennessä alueelle on onnistuttu
saavuttamaan ympäristölle suotuisia muutoksia
ympäristöpoliittisin keinoin ja uusien teknologisten
innovaatioiden avulla.
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YHTEISYMMÄRRYKSEN EHDOILLA
SKENAARION LIIKKEELLE PANEVAT VOIMAT
Vuoden 2020
koronaviruspandemia ja
sen aiheuttamat
maailmanpoliittiset
muutokset pakottavat
valtiot yhteistyöhön
selättääkseen globaalin
talouden ongelmat

Globaalin politiikan
murros heikentää
autoritaaristen
valtioiden johtoa
aiheuttaen uuden
demokratia-aallon

EU:n
yhtenäisyys
vahvistuu
pandemian
jälkihoidon
vaatiman
yhtenäisyyden
myötä

Korona-ajan
teknologiset
harppaukset
kehittävät myös
julkisen hallinnon
toimintaa ja julkisten
palveluiden tarjontaa

Pandemia jättää
varjoonsa muita
oleellisia
kehityskulkuja, kuten
ilmastonmuutoksen

SKENAARION ETENEMINEN

Uudet osaamistarpeet
Teknologinen kehitys
muokkaa valtion
toimintaa ja
palvelutuotantoa

Avoin ja turvallinen data
Valtioiden välinen
yhteisymmärrys ja
vapaakauppa lisääntyvät

Kierto- ja jakamistalous
Koronaviruspandemia korostaa
tuovat kilpailuetua
demokraattisen
hyvinvointiyhteiskunnan
merkitystä kriisien
Globaalit
taltuttamisessa. Teknologiset
Valtiokeskeisen
demokratialiittoumat
Paikkariippumaton työ,
harppaukset ja poliittinen
hyvinvointiyhteiskunnan
vahvistuvat. EU:n uusi
valtio ohjaa talouden
yhtenäisyys eivät kuitenkaan
uusi tuleminen
renessanssi
alueellista
sijoittumista
ehkäise ilmastonmuutosta
tarpeeksi
Uusi demokratia-aalto
Ilmastonmuutos kiihtyy ja
muokkaa mm. Venäjän
aiheuttaa ääri-ilmiöitä
sisäpolitiikkaa
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Alustatalous muokkaa talouden
toimintaa ja alueellisia
mahdollisuuksia

Laajempi yhteisymmärrys
tarvittavista ilmastotoimista sekä
talouden paradigmanmuutoksen
tarpeesta

Yhteiskunnat kohtaavat
ongelmia talouden
pitkittyneen kriisin,
ilmastonmuutoksen sekä
alueellisen epätasa-arvon
selättämiseksi. Kuitenkin EUtason yhteistyö sekä
kansallinen konsensus
auttavat luomaan ratkaisuja

Luontoarvot leimaavat
päätöksentekoa
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VARAUTUMISSUUNNITELMA / YHTEISYMMÄRRYKSEN EHDOILLA
MAAKUNNAN ELINVOIMAISUUS

MAAKUNNAN SAAVUTETTAVUUS JA ELINYMPÄRISTÖ

ASUKKAIDEN HYVINVOINTI JA OSALLISUUS

• Resurssitehokkuuden ja kiertotalousajattelun
levittäminen kaikille alueen toimijoille
• Avoimen datan hyödyntäminen ja digitalouden
yhdistäminen perinteisiin toimialoihin
• Valmistaudutaan minimoimaan viisumivapauden
tuomia uhkia
• Rajamuodollisuuksien digitalisoiminen nopeuttaa
liikkumista, esim. sormenjälkitunnistus junaan
tultaessa
• Logistiikkaosaamiseen panostaminen ja logistiikan
lisäarvopalveluiden kehittäminen
• Biotalouden raaka-aineiden ja puoli valmisteiden
viennistä siirrytään lopputuotteiden vientiin,
tuotteiden patentointi
• Kansainvälisten osaamisverkostojen
hyödyntäminen ja yhteistyön kehittäminen
Pietarin yliopiston kanssa
• Koulutus – ja osaamistarpeiden jatkuva
tarkastaminen
• Koulutus- ja osaamisviennin kehittäminen
• Hajautettujen oppimisympäristöjen sekä
uudenlaisten koulutussisältöjen kehittäminen
• Tuetaan uusia toimialoja –terveysturismi –
turvallisuusalan digitalisaation uudet ”tuotteet”

• Hyvän ja puhtaan ympäristön vaaliminen
• Tehdään alueesta houkutteleva ympäristö
asukkaille ja yrityksille panostamalla toimiviin
yhteyksiin sekä maakunnan sisällä että Pietariin ja
Helsinkiin
• Varmistetaan infrastruktuurin saavutettavuus
(lastenvaunut ja vanhukset fokukseen)
• Reuna-alueiden saavutettavuuden varmistaminen
• Sisäisten yhteyksien kehittäminen ja uudenlaisten
liikkumisratkaisujen tukeminen (esim. ajoneuvojen
yhteiskäyttö)
• Kestävään liikkumiseen liittyvien palveluiden ja
alustaratkaisujen kehittäminen
• Kymenlaakson puhtaan luonnon vaaliminen ja
korostaminen matkailu- ja
hyvinvointiliiketoiminnan osalta
• Kokemuksellisten, yksilöllisten ja kauttaaltaan
toimivien palveluiden ja saaristoelämysten
luominen.
• Kestävään matkailuun panostaminen.
• Etätyömahdollisuuksien kehittäminen
• Alustatalouden edistäminen (liikkuminen,
osaaminen, yhteisöllisyys, uudet sote-ratkaisut)
• Maankäytön ja luonnonvarojen käytön seuranta,
hyvä suunnittelu, valvonta, luodaan digitalisoituja
ratkaisuja
• Panostetaan niin fyysisten kuin digitaalisten
toimintaympäristöjen turvallisuuteen.

• Luodaan paikallisia päätöksentekomahdollisuuksia;
uusia tilaisuuksia ja tapoja osallistua (paikallisen
tason vaikuttamisen ja kehittämisen turvaaminen)
• Digitaalisten kyvykkyyksien kehittäminen ja
osallistumismahdollisuuksien hyödyntäminen
(esim. vanhenevan väestön tarpeet)
• Fyysisten SOTE-keskusten kehittäminen myös
digitaalisiksi (digitaaliset alustat ja virtuaaliympäristöt, avoimeen dataan liittyvät
hyvinvointiratkaisut)
• Kymenlaakson kokoinen alue voi tarjota
ruuhkavuosiaan eläville lapsiperheille turvallista,
mutkatonta ja nopeaa arkea.
• Monimuotoisen työnteon tukeminen, esim.
uudelleenkouluttautumiseen kannustaminen
• Yhteistyötilojen ja ”työyhteisöjen” tarjoaminen
etätyöntekijöille
• Hyvät yhteydet huippusairaaloihin (HYKS tai
Pietari)
• Kansainvälisiä kouluja ja lapsiperheille helppoa
elämää ja arkea
• Tulonmuodostumisen on kannustettava
aktiivisuuteen (työ, elin-ikäinen oppiminen,
kansalaistyö)
• Kaikkien yhtäläisten oppimis- ja
päätöksentekomahdollisuuksien varmistaminen
• Vaihtoehtojen luominen ihmisten
merkitykselliseen tekemiseen

26
Päivitetty pohjautuen Kivinen, K. et al. 2019. Kymenlaakson skenaariot 2040.

3. SKENAARIOISTA RIIPPUMATTOMAT TOIMENPITEET

MAAKUNNAN ELINVOIMAISUUS / SKENAARIOISTA RIIPPUMATTOMAT TOIMENPITEET
Tehokkuutta ja investointeja teollisuuteen sekä kierto- ja biotalouteen
• Voimakas panostaminen kierto- ja jakamistalouteen lisäten resurssien käytön tehokkuutta. Resurssitehokkuuden ja kiertotalousajattelun
levittäminen kaikille alueen toimijoille.
• Kehitetään kestävää biotaloutta ja biotaloustuotteiden jalostusastetta, luodaan kestävä yritysten bioekosysteemi ja uusi
luonnonvarastrategia.
• Huolehditaan teollisuustoimijoiden ja vientiyritysten kilpailukyvystä mahdollistamalla tulevaisuuteen tähtäävät investoinnit ja huolehditaan
muun muassa Korona-elpymispaketin varojen kohdentamisesta kilpailukykyä ja uudistumista tukeviin toimiin.

Matkailuliiketoimintaa vetovoimaisuustekijöistä
• Tuotteistetaan ja paketoidaan alueen vetovoimaisuustekijöihin (luonto, saaristo, kaupungit) liittyvät palvelut kokonaisvaltaisesti ja
hyödynnetään niitä alueen matkailutarjoaman markkinoinnissa.
• Hyödynnetään alueen sijaintia ja luodaan palvelukokonaisuus, joka houkuttelee turisteja esimerkiksi pääkaupunkiseudulta. Hyödynnetään
alueen risteilyliiketoiminnan vahvuuksia enemmän.

Menestystä osaamisesta
• Panostetaan alueen korkeakoulun (XAMK) houkuttelevuuteen, erinomaiseen sekä ajantasaisen opetuksen laatuun sekä innovoidaan
yhteistyömalleja kotimaisten ja ulkomaisten koulutusorganisaatioiden (Aalto, LUT, ITMO) kanssa uusiin alueelle tärkeisiin aloihin liittyen
(bio-ja kiertotalous). Perustetaan esimerkiksi Shanghain teknologiayliopiston biotalouden Euroopan kampus Kymenlaaksoon yhteistyössä
XAMK:in ja maakunnassa toimivien suuryritysten kanssa.
• Hajautettujen oppimisympäristöjen luominen sekä uudenlaisten koulutussisältöjen kehittäminen. Panostetaan uudenlaisiin oppimisen
ympäristöihin kuten virtuaaliyliopistoon
• Turvataan strategisten kärkien osaaminen.
• Olemassa olevan kyberosaamisen vahvistaminen sekä logistiikkaosaamiseen panostaminen ja logistiikan lisäarvopalveluiden kehittäminen.
• Kehitetään maakuntaan virtuaalista osaamiskeskittymää. Tavoitellaan Digital Innovation Hub-toimintaa maakuntaan.
• Tunnistetaan palveluliiketoiminnan mahdollisuudet ja panostetaan palvelullistumisen ja palvelumuotoiluun liittyvän osaamisen
kasvattamiseen.

Voimaa verkostoista ja yhteistyöstä
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•
•
•
•

Sitoutetaan maakunnan eri toimijat mukaan kehittämiseen.
Hyödynnetään verkostoista syntyvää vaikuttavuutta.
Kehitetään alustoja ja foorumeita yhteistyölle.
Vahvistetaan yritysyhteistyötä tki-toiminnassa.
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SAAVUTETTAVUUS JA ELINYMPÄRISTÖ / SKENAARIOISTA RIIPPUMATTOMAT TOIMENPITEET
Vetovoimaisuutta älykkäällä maankäytön suunnittelulla
• Keskiössä Kotkansaaren ja Kouvolan kaupunkikeskusten kehittäminen ja niiden vetovoimaisuuden vahvistaminen.
• Turvataan elinvoimaiset palvelut tiiviin rakentamisen avulla, ja panostetaan myös olemassa olevien alueiden kunnostamiseen ja
uudistamiseen.
• Panostetaan tie- ja raidehankkeisiin, mm. valtatieverkon parantaminen, Kouvola-Kotka yhteyden kehittäminen.
• Toteutetaan monipaikkaisen asumisen ja työnteon mahdollistavia ratkaisuja.

Sujuva arki nykyisillä ja uusilla kestävillä liikkumisen muodoilla
• Hyödynnetään alueen kompaktiutta ja panostetaan sisäisten yhteyksien kehittämiseen. Liikenne saatava mahdollisimman jouhevaksi niin
hälytysajoneuvoille kuin perusliikenteelle (esimerkiksi nelikaistateillä). Nopeutetaan myös rataverkkoa. Joukkoliikenteen kattavuutta sekä
vuorotiheyksiä parannetaan.
• Päästöttömien liikenteen käyttövoimien (sähkö, biokaasu, biopolttoaineet) jakeluverkkojen rakentaminen.
• Lisäksi hyödynnetään uusia teknologioita asumisen ja liikkumisen (esimerkiksi yhteiskäyttöautot) mahdollistamisessa koko alueella.
• Turvataan tiedon sujuva liikkuminen panostamalla informaatioverkostoihin. Mahdollistetaan etätyö myös reuna-alueilla, esimerkiksi lomaasunnoilta sekä maaseudulla.
• Vaalitaan strategisia yhteyksiä muihin metropoleihin niin fyysisen infrastruktuurin kuin suhteiden osalta.

Houkuttelevuutta vetovoimaisen ja luonnon monimuotoisuuden ympärille rakennetulla brändillä
• Panostetaan luontokohteiden saavutettavuuteen ja monipuolisen luonnon säilymiseen. Hyödynnetään näitä tekijöitä alueen markkinoinnissa
ja korostetaan niitä matkailu- ja hyvinvointiliiketoiminnassa.
• Hyödynnetään ympäristöä ulkomaisten huippuosaajien houkuttelemisessa, ja panostetaan myös lähiluonnon säilymiseen ja kehittämiseen.
• Näyttäydytään houkuttelevana vaihtoehtona turistien pikakäynneille ja panostetaan myös lyhytkestoisiin ostosmatkailuasiakkaisiin kestävää
kulutusta korostaen.

Panostukset tulevaisuuden digitaalisiin ratkaisuihin ja asukkaiden digiosaamiseen
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•
•

Varmistetaan 5G-verkko koko maakuntaan.
Kehitetään digitaalisten palveluiden saavutettavuutta ja käytettävyyttä. Digitalisoidaan edelleen Kymsoten palveluita.
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HYVINVOINTI JA OSALLISUUS / SKENAARIOISTA RIIPPUMATTOMAT TOIMENPITEET
Pitovoimaa yhteisellä päätöksenteolla
• Osallistetaan niin yritykset kuin yksilöt päätöksentekoon ja luodaan helpot kanavat vaikuttamiseen (erilaiset
osallistamisalustat kuten Facebook ryhmät ja sovellukset).
• Luodaan paikallisia päätöksentekomahdollisuuksia (uusia tilaisuuksia ja tapoja osallistua). Turvataan paikallisen tason vaikuttaminen ja
kehittäminen.
• Huomioidaan ja osallistetaan lapset, nuoret ja erityisryhmät vahvemmin päätöksenteossa.

Hyvinvointia yhteisöllisyydestä
• Yhteisöllisyyden aktiivinen rakentaminen koulutuksen, aluerakenteen ja viestinnän kautta. Väestön vähetessä luodaan yhteisöllisyyden
kautta uusia mahdollisuuksia alueen elinvoimaisuudelle.
• Tuetaan ja kannustetaan kolmatta ja neljättä sektoria ottamaan lisää vastuuta palveluiden tarjoamisessa.
• Mahdollistetaan omaehtoinen toiminta ja organisoituminen (esim. paikalliset alustat, järjestöt ja verkostot jotka suorittavat kuntouttavaa
työtoimintaa ja talkootöitä).
• Panostetaan varhaisen tuen mahdollisuuksiin eri toimintoineen ja tehdään mielenterveys- ja päihdepalveluiden sekä aikuisväen sosiaalituen
rakenteista joustavampia, jotta ne vastaavat paremmin palvelutarpeisiin.
• Edistetään syrjäytyneiden ja erityisryhmien mahdollisuuksia työllistyä. Kannustetaan yhteisöjä pitämään huolta heikommassa tilanteissa
olevista.
• Huomioidaan kestävän kehityksen näkökulma osana kaikenikäisten kymenlaaksolaisten arkea.

Terveyttä teknologian tuella
• Taataan kaikille helposti saavutettavat ja yhdenvertaiset palvelut liikkuvia palveluita kehittämällä ja uusia digitaalisia kanavia hyödyntäen
(kasvotusten ja digitaalisesti; esim. Chat, älykkäät oirelomakkeet).
• Luodaan toimiva asiakaskokemus kaikissa kanavissa (mobiili, verkko, kasvotusten).
• Kehitetään lasten, nuorten ja perheiden palvelurakennetta.
• Panostetaan sosiaali- ja terveydenhuollossa ennakointikyvykkyyksiin ja korostetaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin periaatetta.
• Hyödynnetään aktiivisesti teknologisia innovaatioita terveyspalveluiden tarjoamisessa (kotiin vietävä teknologia, tekoäly, sekä etä- ja
itsehoito).
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